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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 14.06.2017

 
Číslo usnesení
 

Materiál Název

0378/ZMOb-Sle/1418/16 VV/
ZMOb/8.0007/17

Zpráva ověřovatelů zápisu z 15. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 16. zasedání
Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava

0379/ZMOb-Sle/1418/16 MS/
ZMOb/4.0037/17

Zrušení bodu 2) usnesení č. 0338/ZMOb-
Sle/1418/14 ze dne 13.02.2017 - prodej
pozemku p.č. 175 v k.ú. Koblov, obec Ostrava -
p. Klíma

0380/ZMOb-Sle/1418/16 MS/
ZMOb/4.0038/17

Prodej stavby bez č.p./č.ev. stojící na pozemku
p.č. 4642 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava -
p. Kaliňáková

0381/ZMOb-Sle/1418/16 MS/
ZMOb/4.0039/17

Prodej pozemku p.č. 182/9 a části pozemku
p.č.st. 136/1 (označena p.č. 564) a zřízení
věcného břemene - služebnosti v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava - manž. Zoubkovi

0382/ZMOb-Sle/1418/16 MS/
ZMOb/4.0040/17

Nabytí (koupě) pozemků v k.ú. Heřmanice, obec
Ostrava

0383/ZMOb-Sle/1418/16 MS/
ZMOb/4.0041/17

Záměr prodeje pozemků p.č. 603 a p.č. 606 v
k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0384/ZMOb-Sle/1418/16 MS/
ZMOb/4.0042/17

Záměr prodeje pozemku p.č. 612/2, jehož
součástí je stavba, a to budova č.p. 621 - ulice
Třebízského, k.ú. Kunčičky, obec Ostrava

0385/ZMOb-Sle/1418/16 MS/
ZMOb/4.0043/17

Záměr prodeje podílů na pozemku p.č.st. 1240,
přináležejících k bytovým jednotkám v budově
č.p. 734, bytový dům - k.ú. Muglinov, obec
Ostrava

0386/ZMOb-Sle/1418/16 MS/
ZMOb/4.0044/17

Záměr prodeje části pozemku p.č. 1195 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava

0387/ZMOb-Sle/1418/16 MS/
ZMOb/4.0045/17

Záměr prodeje pozemků p.č. 4316/8 a p.č.
4316/9 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0388/ZMOb-Sle/1418/16 MS/
ZMOb/4.0046/17

Předkupní právo - koupě podílu na stavbě garáže
stojící na pozemku p.č. 609/20 v k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava - p. Pavlíková

0389/ZMOb-Sle/1418/16 MS/
ZMOb/4.0047/17

Předkupní právo - koupě stavby garáže stojící
na pozemku p.č.st. 907 v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava - Česká republika - Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových

0390/ZMOb-Sle/1418/16 MS/
ZMOb/4.0048/17

Prodej podílů na pozemku p.č. 1474,
přináležejících k bytovým jednotkám č. 436/23 a
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438/10 nacházejícím se ve stavbě č.p. 436, 437,
438, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava

0391/ZMOb-Sle/1418/16 MS/
ZMOb/4.0049/17

Prodej podílů na pozemku p.č. 1480,
přináležejících k bytovým jednotkám č. 441/7,
441/15, 441/19, 441/25, 441/26, 441/31 a 441/32
nacházejícím se ve stavbě č.p. 441, 442, bytový
dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0392/ZMOb-Sle/1418/16 MS/
ZMOb/4.0050/17

Prodej podílů na pozemku p.č. 1480,
přináležejících k bytovým jednotkám č. 442/1,
442/2, 442/8, 442/14, 442/22, 442/35 a 442/37
nacházejícím se ve stavbě č.p. 441, 442, bytový
dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava

0393/ZMOb-Sle/1418/16 MS/
ZMOb/4.0051/17

Prodej podílů na pozemku p.č. 1480,
přináležejících k bytovým jednotkám č. 441/27,
442/9 a 442/27 nacházejícím se ve stavbě č.p.
441, 442, bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava

0394/ZMOb-Sle/1418/16 MS/
ZMOb/4.0052/17

Návrh vypořádání spoluvlastnictví nemovitých
věcí - bytové domy na ulici Na Baranovci - SBD
NH

0395/ZMOb-Sle/1418/16 MS/
ZMOb/4.0053/17

Odnětí přístřešků MHD v rámci území
městského obvodu Slezská Ostrava

0396/ZMOb-Sle/1418/16 FaR/
ZMOb/9.0012/17

Splátkový kalendář - pan Barna

0397/ZMOb-Sle/1418/16 FaR/
ZMOb/9.0013/17

Odpis pohledávky

0398/ZMOb-Sle/1418/16 FaR/
ZMOb/9.0014/17

Splátkový kalendář - pan Čmelík

0399/ZMOb-Sle/1418/16 FaR/
ZMOb/9.0015/17

Splátkový kalendář - paní Kozelská

0400/ZMOb-Sle/1418/16 FaR/
ZMOb/9.0016/17

Splátkový kalendář - paní Oračková

0401/ZMOb-Sle/1418/16 FaR/
ZMOb/9.0017/17

Zpráva o výsledku hospodaření městského
obvodu Slezská Ostrava za I. čtvrtletí roku 2017

0402/ZMOb-Sle/1418/16 FaR/
ZMOb/9.0020/17

Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu

0403/ZMOb-Sle/1418/16 FaR/
ZMOb/9.0021/17

Rozpočtová opatření

0404/ZMOb-Sle/1418/16 VV/
ZMOb/8.0011/17

Záměr založit příspěvkovou organizaci

0405/ZMOb-Sle/1418/16 FaR/
ZMOb/9.0019/17

Informativní zpráva o činnosti finančního
výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za období 1/2017 - 6/2017
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0406/ZMOb-Sle/1418/16 VV/
ZMOb/8.0008/17

Informativní zpráva o činnosti kontrolního
výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za 1. pololetí 2017

0407/ZMOb-Sle/1418/16 VV/
ZMOb/8.0009/17

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva
městského obvodu Slezská Ostrava

0408/ZMOb-Sle/1418/16 VV/
ZMOb/8.0012/17

Změna termínu 17. zasedání Zastupitelstva
městského obvodu Slezská Ostrava

0409/ZMOb-Sle/1418/16 ROaVZ/
ZMOb/2.0004/17

Příprava projektu a podání žádosti o dotaci
pro projekt "Úprava sportovního hřiště – ZŠ
Chrustova"

0410/ZMOb-Sle/1418/16 ROaVZ/
ZMOb/2.0005/17

Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro
projekty "Modernizace učeben ZŠ Bohumínská",
Modernizace učeben ZŠ Pěší", "Modernizace
učeben ZŠ Chrustova" a "Modernizace
učeben ZŠ Chrustova, odloučené pracoviště
Škrobálkova".

0411/ZMOb-Sle/1418/16 ROaVZ/
ZMOb/2.0006/17

Podání žádosti o dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu
- CYKLODOPRAVA II, pro projekt
"Rekonstrukce chodníků na stezku pro chodce a
cyklisty – ul. Muglinovská"

0412/ZMOb-Sle/1418/16 ROaVZ/
ZMOb/2.0007/17

Souhlas s podáním žádosti o dofinancování
sociálních služeb pro rok 2017 v rámci
Podmínek dotačního Programu na podporu
poskytování sociálních služeb a způsobu
rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 -
MPSV státního rozpočtu

0413/ZMOb-Sle/1418/16 VV/
ZMOb/8.0010/17

Informativní zpráva o činnosti orgánů městského
obvodu Slezská Ostrava za období od 18.3.2017
do 26.5.2017
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(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0007/17
Zpráva ověřovatelů zápisu z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava a určení ověřovatelů pro 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0378/ZMOb-Sle/1418/16

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 zprávu ověřovatelů zápisu pana Víta Podešvy a paní Mgr. Marcely Schullové, o ověření zápisu

z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného dne 13.04.2017, bez
výhrad.

 
2) určuje
 za ověřovatele zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, konaného

dne 14.06.2017, pana Martina Karpa a paní Žanetu Thomasovou.
 
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0037/17
Zrušení bodu 2) usnesení č. 0338/ZMOb-Sle/1418/14 ze dne 13.02.2017 - prodej
pozemku p.č. 175 v k.ú. Koblov, obec Ostrava - p. Klíma
 
Usnesení číslo: 0379/ZMOb-Sle/1418/16

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) ruší
 bod 2) usnesení č. 0338/ZMOb-Sle/1418/14 ze dne 13.02.2017, kterým rozhodlo

o prodeji pozemku p.č. 175, zahrada, o výměře 361 m2, v k.ú. Koblov, obec Ostrava, žadateli:

XXXXX XXXXXX XXXX XXXX
XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 167.089,- Kč včetně DPH, splatnou do 30 dnů od podpisu
kupní smlouvy a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

a o uzavření příslušné smlouvy, která nabude účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru
smluv,

s tím, že kupující uhradí městskému obvodu Slezská Ostrava náklady na zpracování znaleckého
posudku ve výši 2.500,- Kč,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)
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MS/ZMOb/4.0038/17
Prodej stavby bez č.p./č.ev. stojící na pozemku p.č. 4642 v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava - p. Kaliňáková
 
Usnesení číslo: 0380/ZMOb-Sle/1418/16

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji stavby bez č.p./č.ev., stavba pro rodinnou rekreaci, stojící na pozemku p.č. 4642,

zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 31 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, kdy stavba
není součástí tohoto pozemku, a to vlastníkovi uvedeného pozemku:

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXX
bytem: XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 20.000,- Kč, splatnou do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a
před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.08.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0039/17
Prodej pozemku p.č. 182/9 a části pozemku p.č.st. 136/1 (označena p.č. 564) a zřízení
věcného břemene - služebnosti v k.ú. Muglinov, obec Ostrava - manž. Zoubkovi
 
Usnesení číslo: 0381/ZMOb-Sle/1418/16

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji:

a) pozemku p.č. 182/9, ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 316 m2, v k.ú. Muglinov, obec
Ostrava,

b) části pozemku p.č.st. 136/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1203 m2, v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava, oddělené geometrickým plánem č. 2509-146/2015 ze dne 25.08.2015, která je
označena takto:

- p.č. 564, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 140 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

a to žadatelům:

manželé
XXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
oba bytem: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
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za dohodnutou kupní cenu ve výši 210.550,- Kč, splatnou do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy
a před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

s tím, že kupující uhradí městskému obvodu Slezská Ostrava náklady vynaložené na zpracování:
- znaleckého posudku, tj. částku ve výši 2.500,- Kč, 
- geometrických plánů, tj. částku ve výši 7.300,- Kč,

a o uzavření příslušné smlouvy, která nabude účinnosti dnem zaplacení kupní ceny a
vynaložených nákladů, ne však dříve než dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru
smluv,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu;
 
2) rozhodlo
 o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti k tíži pozemku p.č. 182/9, ostatní

plocha, neplodná půda, o výměře 316 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava, v rozsahu daném
geometrickým plánem č. 2585-266/2016 ze dne 19.10.2016, tj. v rozsahu 5 m2, ve prospěch
oprávněného z věcného břemene - služebnosti, a to statutárního města Ostrava, městského
obvodu Slezská Ostrava, s povinnými z věcného břemene - služebnosti:

XXXXXXX
XXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
oba bytem: XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

kdy obsahem věcného břemene - služebnosti je:
- právo oprávněného zřídit na vlastní náklady a vhodným a bezpečným způsobem na části výše
uvedeného pozemku stavbu, a to kanalizační stoku DN 500,
- právo oprávněného předmětnou stavbu provozovat, udržovat, opravovat, příp. odstranit, a to
vše na vlastní náklady a vhodným a bezpečným způsobem,
- právo oprávněného vstupovat a vjíždět na část výše uvedeného pozemku po nezbytnou dobu
a v nutném rozsahu za účelem zřízení předmětné stavby, její prohlídky, údržby, opravy nebo
odstranění,
- právo oprávněného provádět na předmětné stavbě úpravy za účelem její modernizace nebo
zlepšení její výkonnosti,
- povinnost povinných práva odpovídající tomuto věcnému břemeni - služebnosti trpět,

a to na dobu neurčitou a bezúplatně,

za podmínky, že se povinní z věcného břemene - služebnosti stanou vlastníkem dotčeného
pozemku na základě kupní smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení.

Dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.08.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)
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MS/ZMOb/4.0040/17
Nabytí (koupě) pozemků v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0382/ZMOb-Sle/1418/16

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 nenabýt koupí nemovité věci, konkrétně:

- pozemek p.č.st. 6/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 335 m2, jehož součástí je stavba,
budova č.p. 41, rodinný dům,
- pozemek p.č. 279, zahrada, o výměře 808 m2,
- pozemek p.č. 280/2, zahrada, o výměře 98 m2,
- pozemek p.č. 280/3, orná půda, o výměře 2634 m2,
vše v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava,

od spoluvlastníků:

1. XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2

2. XXXX XXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX
spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2

za kupní cenu v celkové výši 1.170.000,- Kč splatnou do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy a
před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0041/17
Záměr prodeje pozemků p.č. 603 a p.č. 606 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0383/ZMOb-Sle/1418/16

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat nesouhlas

k záměru města prodat:

- pozemek p.č. 603, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 253 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec
Ostrava,
- pozemek p.č. 606, zahrada, o výměře 194 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,
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dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0042/17
Záměr prodeje pozemku p.č. 612/2, jehož součástí je stavba, a to budova č.p. 621 -
ulice Třebízského, k.ú. Kunčičky, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0384/ZMOb-Sle/1418/16

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat nesouhlas

k záměru města prodat

pozemek p.č. 612/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 429 m2, v k.ú. Kunčičky, obec Ostrava,
jehož součástí je stavba, a to budova s č.p. 621, objekt občanské vybavenosti (adresa místa:
Třebízského 621/22, Ostrava - Kunčičky), a to včetně všech součástí a příslušenství,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0043/17
Záměr prodeje podílů na pozemku p.č.st. 1240, přináležejících k bytovým jednotkám v
budově č.p. 734, bytový dům - k.ú. Muglinov, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0385/ZMOb-Sle/1418/16

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o záměru prodeje

podílů na pozemku p.č.st. 1240, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 244 m2, v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava, přináležejících k bytovým jednotkám, které se nacházejí ve stavbě, a to budově
  č.p. 734, stojící na uvedeném pozemku, konkrétně:

- podílu o velikosti id. 731/13958 …………………… bytová jednotka č. 734/8
- podílu o velikosti id. 619/13958 …………………… bytová jednotka č. 734/9
- podílu o velikosti id. 435/13958 …………………… bytová jednotka č. 734/10
- podílu o velikosti id. 731/13958 …………………… bytová jednotka č. 734/11
- podílu o velikosti id. 619/13958 …………………… bytová jednotka č. 734/15
- podílu o velikosti id. 435/13958 …………………… bytová jednotka č. 734/16
- podílu o velikosti id. 731/13958 …………………… bytová jednotka č. 734/17
- podílu o velikosti id. 435/13958 …………………… bytová jednotka č. 734/19
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- podílu o velikosti id. 435/13958 …………………… bytová jednotka č. 734/22
- podílu o velikosti id. 731/13958 …………………… bytová jednotka č. 734/23

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.09.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0044/17
Záměr prodeje části pozemku p.č. 1195 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0386/ZMOb-Sle/1418/16

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat

část pozemku p.č. 1195, ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, o
výměře 532 m2 z celkové výměry 874 m2, dosud neoddělenou geometrickým plánem,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0045/17
Záměr prodeje pozemků p.č. 4316/8 a p.č. 4316/9 v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0387/ZMOb-Sle/1418/16

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 vydat souhlas

k záměru města prodat:

- pozemek p.č. 4316/8, vodní plocha, zamokřená půda, o výměře 706 m2, v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava,
- pozemek p.č. 4316/9, vodní plocha, zamokřená půda, o výměře 763 m2, v k.ú. Slezská Ostrava,
obec Ostrava,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.07.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)
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MS/ZMOb/4.0046/17
Předkupní právo - koupě podílu na stavbě garáže stojící na pozemku p.č. 609/20 v k.ú.
Slezská Ostrava, obec Ostrava - p. Pavlíková
 
Usnesení číslo: 0388/ZMOb-Sle/1418/16

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 neuplatnit předkupní právo a nekoupit

podíl o velikosti id. 1/2 na stavbě, a to budově bez č.p./č.ev., garáž, stojící na pozemku p.č. 609/20,
zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 23 m2, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava,

od vlastníka:

XXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX
XXXXXXX

za kupní cenu ve výši 60.000,- Kč a za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s koupěchtivými
v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu; dle důvodové zprávy a přílohy
předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2017

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0047/17
Předkupní právo - koupě stavby garáže stojící na pozemku p.č.st. 907 v k.ú. Muglinov,
obec Ostrava - Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 
Usnesení číslo: 0389/ZMOb-Sle/1418/16

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 neuplatnit předkupní právo a nekoupit

stavbu, a to budovu bez č.p./č.ev., garáž, stojící na pozemku p.č.st. 907, zastavěná plocha a
nádvoří, o výměře 24 m2, v k.ú. Muglinov, obec Ostrava,

od vlastníka:

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
sídlo: Rašínovo nábřeží 390/42, Nově Město, 128 00 Praha 2
IČO: 697 97 111

za kupní cenu ve výši 10.000,- Kč a za týchž podmínek, jaké prodávající dohodl s kupujícím, resp.
s koupěchtivým, v kupní smlouvě, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu; dle důvodové
zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2017
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vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0048/17
Prodej podílů na pozemku p.č. 1474, přináležejících k bytovým jednotkám č. 436/23
a 438/10 nacházejícím se ve stavbě č.p. 436, 437, 438, bytový dům - k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0390/ZMOb-Sle/1418/16

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

podílů na pozemku p.č. 1474, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 768 m2, přináležejících k
bytovým jednotkám nacházejícím se ve stavbě, a to budově č.p. 436, 437, 438, bytový dům,
stojící na uvedeném pozemku p.č. 1474, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, konkrétně:

a) podílu o velikosti id. 552/39125 přináležejícího k bytové jednotce č. 436/23, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

XXXXXXX
XXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.870,- Kč;

b) podílu o velikosti id. 549/39125 přináležejícího k bytové jednotce č. 438/10, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

XXXXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.830,- Kč;

s tím, že každá výše uvedená dohodnutá kupní cena je splatná do 30 dnů od podpisu příslušné
kupní smlouvy a před podáním příslušného návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí; dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2017

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0049/17
Prodej podílů na pozemku p.č. 1480, přináležejících k bytovým jednotkám č. 441/7,
441/15, 441/19, 441/25, 441/26, 441/31 a 441/32 nacházejícím se ve stavbě č.p. 441, 442,
bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0391/ZMOb-Sle/1418/16

180
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Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

podílů na pozemku p.č. 1480, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 672 m2, přináležejících k
bytovým jednotkám nacházejícím se ve stavbě, a to budově č.p. 441, 442, bytový dům, stojící na
uvedeném pozemku p.č. 1480, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, konkrétně:

a) podílu o velikosti id. 352/44034 přináležejícího k bytové jednotce č. 441/7, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.035,- Kč;

b) podílu o velikosti id. 352/44034 přináležejícího k bytové jednotce č. 441/15, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

XXXXXXX
XXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.035,- Kč;

c) podílu o velikosti id. 352/44034 přináležejícího k bytové jednotce č. 441/19, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

XXXX XXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.035,- Kč;

d) podílu o velikosti id. 656/44034 přináležejícího k bytové jednotce č. 441/25, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 9.210,- Kč;

e) podílu o velikosti id. 650/44034 přináležejícího k bytové jednotce č. 441/26, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

XXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX
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za dohodnutou kupní cenu ve výši 9.128,- Kč;

f) podílu o velikosti id. 352/44034 přináležejícího k bytové jednotce č. 441/31, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.035,- Kč;

g) podílu o velikosti id. 562/44034 přináležejícího k bytové jednotce č. 441/32, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

XXXXXXX
XXXX XXXXXX XXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.919,- Kč;

s tím, že každá výše uvedená dohodnutá kupní cena je splatná do 30 dnů od podpisu příslušné
kupní smlouvy a před podáním příslušného návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí; dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2017

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0050/17
Prodej podílů na pozemku p.č. 1480, přináležejících k bytovým jednotkám č. 442/1,
442/2, 442/8, 442/14, 442/22, 442/35 a 442/37 nacházejícím se ve stavbě č.p. 441, 442,
bytový dům - k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0392/ZMOb-Sle/1418/16

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

podílů na pozemku p.č. 1480, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 672 m2, přináležejících k
bytovým jednotkám nacházejícím se ve stavbě, a to budově č.p. 441, 442, bytový dům, stojící na
uvedeném pozemku p.č. 1480, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, konkrétně:

a) podílu o velikosti id. 562/44034 přináležejícího k bytové jednotce č. 442/1, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:
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XXX XXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.919,- Kč;

b) podílu o velikosti id. 352/44034 přináležejícího k bytové jednotce č. 442/2, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

XXXXXXX
XXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX
XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.035,- Kč;

c) podílu o velikosti id. 656/44034 přináležejícího k bytové jednotce č. 442/8, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

XXXXXXX
XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX
XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 9.210,- Kč;

d) podílu o velikosti id. 352/44034 přináležejícího k bytové jednotce č. 442/14, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

XXXXXXX
XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX
XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.035,- Kč;

e) podílu o velikosti id. 352/44034 přináležejícího k bytové jednotce č. 442/22, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkům této bytové jednotky:

XXXXXXX
XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.035,- Kč;
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f) podílu o velikosti id. 650/44034 přináležejícího k bytové jednotce č. 442/35, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to spoluvlastníkům této bytové jednotky:

XXXXXX XXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXX XXX XXXX XXXXXX
XXXXXX XXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 9.128,- Kč, přičemž podíl každého spoluvlastníka na
uvedeném podílu na pozemku bude o velikosti id. 1/2;

g) podílu o velikosti id. 562/44034 přináležejícího k bytové jednotce č. 442/37, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi uvedené bytové jednotky:

XXXX XXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.919,- Kč;

s tím, že každá výše uvedená dohodnutá kupní cena je splatná do 30 dnů od podpisu příslušné
kupní smlouvy a před podáním příslušného návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí; dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2017

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0051/17
Prodej podílů na pozemku p.č. 1480, přináležejících k bytovým jednotkám č. 441/27,
442/9 a 442/27 nacházejícím se ve stavbě č.p. 441, 442, bytový dům - k.ú. Slezská
Ostrava, obec Ostrava
 
Usnesení číslo: 0393/ZMOb-Sle/1418/16

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 o prodeji

podílů na pozemku p.č. 1480, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 672 m2, přináležejících k
bytovým jednotkám nacházejícím se ve stavbě, a to budově č.p. 441, 442, bytový dům, stojící na
uvedeném pozemku p.č. 1480, vše v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava, konkrétně:

a) podílu o velikosti id. 352/44034 přináležejícího k bytové jednotce č. 441/27, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.035,- Kč;
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b) podílu o velikosti id. 562/44034 přináležejícího k bytové jednotce č. 442/9, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

XXXXXXX XXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 7.919,- Kč;

c) podílu o velikosti id. 650/44034 přináležejícího k bytové jednotce č. 442/27, která se nachází
ve výše uvedené stavbě, a to vlastníkovi této bytové jednotky:

XXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXX XXXX
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXXXXX

za dohodnutou kupní cenu ve výši 9.128,- Kč;

s tím, že každá výše uvedená dohodnutá kupní cena je splatná do 30 dnů od podpisu příslušné
kupní smlouvy a před podáním příslušného návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí; dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 31.10.2017

vedoucí odboru majetkové správy
 

(zn. předkl.)
MS/ZMOb/4.0052/17
Návrh vypořádání spoluvlastnictví nemovitých věcí - bytové domy na ulici Na
Baranovci - SBD NH
 
Usnesení číslo: 0394/ZMOb-Sle/1418/16

180

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s návrhem vypořádání spoluvlastnictví nemovitých věcí, a to staveb bytových domů č.p. 1975,

č.p. 1976, č.p. 1977 a č.p. 1978 v obci Ostrava, k.ú. Slezská Ostrava (budovy na ulici Na
Baranovci 1975/30, 1976/32, 1977/34 a 1978/36), ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu,
se spoluvlastníkem:

Stavební bytové družstvo Nová huť /zkratka SBD NH/
sídlo: Hýlova 26/40, Výškovice, 700 30 Ostrava
IČO: 000 50 831

a se zasláním předmětného návrhu vypořádání spoluvlastnictví uvedenému spoluvlastníkovi,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

MS/ZMOb/4.0053/17 180
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Odnětí přístřešků MHD v rámci území městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0395/ZMOb-Sle/1418/16
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) souhlasí
 s odnětím autobusových a trolejbusových přístřešků MHD ze svěření, a to konkrétně přístřešků

umístěných na pozemcích dle přílohy č. 2, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Pavel Slabý, T: 30.06.2017
vedoucí odboru majetkové správy

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0012/17
Splátkový kalendář - pan Barna
 
Usnesení číslo: 0396/ZMOb-Sle/1418/16

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) projednalo
 žádost pana XXXXXX XXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX

XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXX, o splátkový kalendář ke splnění dluhu
vzniklého z užívání bytu (nezaplacené nájemné a náklady za služby spojené s užíváním bytu,
náhrady ve výši ujednaného nájemného a úhrady za služby spojené s užíváním předmětného bytu
po skončení nájmu); předmětná žádost tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu;

 
1) rozhodlo
 uzavřít dohodu o plnění dluhu ve splátkách s uznáním dluhu s panem XXXXX XXXXXXX nar.

XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXXX
XXXXXXX, týkající se dluhu z užívání bytu (nájemné a náklady za služby spojené s užíváním
bytu, náhrada ve výši ujednaného nájemného a úhrady za služby spojené s užíváním předmětného
bytu po skončení nájmu), ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, dle důvodové zprávy a
přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 31.07.2017

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0013/17
Odpis pohledávky
 
Usnesení číslo: 0397/ZMOb-Sle/1418/16

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 odepsat pohledávku, a to konkrétně pohledávku za:

a) panem XXXXXXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, přičemž se jedná o dluh na
nájemném a nákladech za služby spojené s užíváním bytu na adrese XXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX X XXXXXXX ve výši 32.715,- Kč a dluh za soudní poplatek ve výši 2.960,-Kč;
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dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 31.07.2017
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0014/17
Splátkový kalendář - pan Čmelík
 
Usnesení číslo: 0398/ZMOb-Sle/1418/16

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) projednalo
 žádost pana XXXXXXXXX XXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXXX, o splátkový kalendář ke splnění dluhu
vzniklého z nájmu bytu (nájemné a náklady za služby spojené s užíváním bytu); předmětná žádost
tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu;

 
2) rozhodlo
 uzavřít dohodu o plnění dluhu ve splátkách s uznáním dluhu s panem XXXXXXXXXX

XXXXXXXXX nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX XXX XX
XXXXXXX X XXXXXXXXX, týkající se dluhu z nájmu bytu (nájemné a náklady za služby
spojené s užíváním bytu), ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, dle důvodové zprávy a
přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 31.07.2017

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0015/17
Splátkový kalendář - paní Kozelská
 
Usnesení číslo: 0399/ZMOb-Sle/1418/16

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) projednalo
 žádost paní XXXXXXXXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX

XXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXXX, o splátkový kalendář ke splnění dluhu
vzniklého z nájmu bytu (nájemné a náklady za služby spojené s užíváním bytu); předmětná žádost
tvoří přílohu č. 1 předloženého materiálu;

 
1) rozhodlo
 uzavřít dohodu o plnění dluhu ve splátkách s uznáním dluhu s paní XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXXX XXXXXX XXX XX
XXXXXXX X XXXXXXXX, týkající se dluhu z nájmu bytu (nájemné a náklady za služby
spojené s užíváním bytu), ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, dle důvodové zprávy a
přílohy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 31.07.2017
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vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0016/17
Splátkový kalendář - paní Oračková
 
Usnesení číslo: 0400/ZMOb-Sle/1418/16

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) projednalo
 žádost paní XXXX XXXXXXXX, nar. XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXX,

710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, o splátkový kalendář ke splnění dluhu vzniklého z nájmu
bytu (nájemné a náklady za služby spojené s užíváním bytu); předmětná žádost tvoří přílohu č.
1 předloženého materiálu;

 
1) rozhodlo
 uzavřít dohodu o plnění dluhu ve splátkách s uznáním dluhu s paní XXXXX XXXXXXXXX, nar.

XXXXXXXXXX, bytem XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX X XXXXXXX
XXXXXXX, týkající se dluhu z nájmu bytu (nájemné a náklady za služby spojené s užíváním
bytu), ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, dle důvodové zprávy a přílohy předloženého
materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 31.07.2017

vedoucí odboru financí a rozpočtu
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0017/17
Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za I. čtvrtletí roku
2017
 
Usnesení číslo: 0401/ZMOb-Sle/1418/16

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 předloženou „Zprávu o výsledku hospodaření městského obvodu Slezská Ostrava za I. čtvrtletí

roku 2017“ dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 14.06.2017
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0020/17
Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu
 
Usnesení číslo: 0402/ZMOb-Sle/1418/16

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 poskytnout dotace z rozpočtu městského obvodu jednotlivým žadatelům dle návrhů uvedených

v příloze č. 1 a č. 2 předloženého materiálu
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a

uzavřít příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu dle
přílohy č. 3 předloženého materiálu s žadateli dle tohoto usnesení,

dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 15.08.2017
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

FaR/ZMOb/9.0021/17
Rozpočtová opatření
 
Usnesení číslo: 0403/ZMOb-Sle/1418/16

160

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 rozpočtová opatření dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
 

Vyřizuje: Ing. Jiřina Gáliková, T: 30.06.2017
vedoucí odboru financí a rozpočtu

 
(zn. předkl.)

VV/ZMOb/8.0011/17
Záměr založit příspěvkovou organizaci
 
Usnesení číslo: 0404/ZMOb-Sle/1418/16

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 a) že má záměr založit příspěvkovou organizaci "Technické a zahradní služby Slezské Ostravy,

p. o." za účelem zajištění poskytování služeb, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

b) požádat Zastupitelstvo města Ostravy o poskytnutí veškerého majetku společnosti Technické
služby, a. s. Slezská Ostrava, a to pro případ zániku této společnosti na základě jeho rozhodnutí,
za účelem předání tohoto majetku k hospodaření příspěvkové organizaci, kterou má městský
obvod Slezská Ostrava  záměr zřídit v případě zániku akciové společnosti, dle důvodové zprávy
předloženého materiálu

c) požádat Zastupitelstvo města Ostravy, aby o případném zániku společnosti Technické služby
a. s. Slezská Ostrava formou fúze s jinou akciovou společností, příp. jinou formou, rozhodlo
nejdříve k 1.10.2017

 
Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: 16.06.2017

vedoucí odboru vnitřních věcí
 

(zn. předkl.)
FaR/ZMOb/9.0019/17
Informativní zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za období 1/2017 - 6/2017

108
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Usnesení číslo: 0405/ZMOb-Sle/1418/16
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava za období

1/2017 - 6/2017 dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu.
 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0008/17
Informativní zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu
Slezská Ostrava za 1. pololetí 2017
 
Usnesení číslo: 0406/ZMOb-Sle/1418/16

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) bere na vědomí
 

informativní zprávu o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Slezská
Ostrava dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu

 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0009/17
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0407/ZMOb-Sle/1418/16

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) schvaluje
 předloženou kontrolu splněných usnesení Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava za

období 15.10.2016 - 09.05.2017, s tím, že se splněná usnesení uvedená v příloze č. 1 vyřazují
ze sledování.

 
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0012/17
Změna termínu 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava
 
Usnesení číslo: 0408/ZMOb-Sle/1418/16

110

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) mění
 termín konání 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava, a to z 21.9.2017

na 13.9.2017, dle důvodové zprávy předloženého materiálu 
 

Vyřizuje: JUDr. Pavlína Švubová, T: 23.06.2017
vedoucí odboru vnitřních věcí

 
(zn. předkl.)

ROaVZ/ZMOb/2.0004/17 220
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Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro projekt "Úprava sportovního hřiště –
ZŠ Chrustova"
 
Usnesení číslo: 0409/ZMOb-Sle/1418/16
Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 podat žádost o poskytnutí dotace z grantového řízení Oranžové hřiště Nadace ČEZ pro projekt

"Úprava sportovního hřiště – ZŠ Chrustova" a o předpokládaném předfinancování projektu z
rozpočtu městského obvodu ve výši 1.786 tis. Kč v roce 2017, přičemž v této částce je obsaženo
spolufinancování projektu z rozpočtu městského obvodu ve výši 536 tis. Kč a o předpokládaném
předfinancování dotace z rozpočtu městského obvodu, a to za splnění souhlasu rady města, dle
důvodové zprávy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: 31.07.2017

vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
 

(zn. předkl.)
ROaVZ/ZMOb/2.0005/17
Příprava projektu a podání žádosti o dotaci pro projekty "Modernizace učeben ZŠ
Bohumínská", Modernizace učeben ZŠ Pěší", "Modernizace učeben ZŠ Chrustova" a
"Modernizace učeben ZŠ Chrustova, odloučené pracoviště Škrobálkova".
 
Usnesení číslo: 0410/ZMOb-Sle/1418/16

220

Zastupitelstvo městského obvodu Slezská Ostrava

1) rozhodlo
 podat žádost o dotaci pro projekt "Modernizace učeben ZŠ Bohumínská" v rámci 3. výzvy

Statutárního města Ostravy jako Zprostředkujícího subjektu integrované teritoriální investice
(ITI) ostravské aglomerace k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního
operačního programu - výzvy č. 66 a o jeho předpokládaném spolufinancování z rozpočtu
městského obvodu ve výši 144.000 Kč a předpokládaném předfinancování dotace z rozpočtu
městského obvodu ve výši 1.296.000 Kč v roce 2018, dle důvodové zprávy předloženého
materiálu;

 
Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: 31.08.2017

vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
2) rozhodlo
 podat žádost o dotaci pro projekt "Modernizace učeben ZŠ Pěší" v rámci 3. výzvy Statutárního

města Ostravy jako Zprostředkujícího subjektu integrované teritoriální investice (ITI) ostravské
aglomerace k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu
- výzvy č. 66 a o jeho předpokládaném spolufinancování z rozpočtu městského obvodu ve výši
117.000 Kč a předpokládaném předfinancování dotace z rozpočtu městského obvodu ve výši
1.053.000 Kč v roce 2018, dle důvodové zprávy předloženého materiálu;

 
Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: 31.08.2017

vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
3) rozhodlo
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 podat žádost o dotaci pro projekt "Modernizace učeben ZŠ Chrustova" v rámci 3. výzvy
Statutárního města Ostravy jako Zprostředkujícího subjektu integrované teritoriální investice
(ITI) ostravské aglomerace k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního
operačního programu - výzvy č. 66 a o jeho předpokládaném spolufinancování z rozpočtu
městského obvodu ve výši 99.000 Kč a předpokládaném předfinancování dotace z rozpočtu
městského obvodu ve výši 891.000 Kč v roce 2018, dle důvodové zprávy předloženého materiálu;

 
Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: 31.08.2017

vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
4) rozhodlo
 podat žádost o dotaci pro projekt "Modernizace učeben ZŠ Chrustova, odloučené pracoviště

Škrobálkova" v rámci 3. výzvy Statutárního města Ostravy jako Zprostředkujícího subjektu
integrované teritoriální investice (ITI) ostravské aglomerace k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu - výzvy č. 66 a o jeho předpokládaném
spolufinancování z rozpočtu městského obvodu ve výši 120.000 Kč a předpokládaném
předfinancování dotace z rozpočtu městského obvodu ve výši 1.080.000 Kč v roce 2018, dle
důvodové zprávy předloženého materiálu.

 
Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: 31.08.2017

vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
 

(zn. předkl.)
ROaVZ/ZMOb/2.0006/17
Podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu -
CYKLODOPRAVA II, pro projekt "Rekonstrukce chodníků na stezku pro chodce a
cyklisty – ul. Muglinovská"
 
Usnesení číslo: 0411/ZMOb-Sle/1418/16
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1) rozhodlo
 o podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu -

CYKLODOPRAVA II, pro projekt "Rekonstrukce chodníků na stezku pro chodce a cyklisty – ul.
Muglinovská" a o spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu městského obvodu ve výši 1 386
tis. Kč a o předpokládaném předfinancování dotace z rozpočtu městského obvodu v roce 2018 ve
výši 2 214 tis. Kč, celkové předfinancování MOb bude činit 3 600 tis. Kč, dle důvodové zprávy
předloženého materiálu, a to za splnění podmínky udělení souhlasu rady města.

 
Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: 07.09.2017

vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
 

(zn. předkl.)
ROaVZ/ZMOb/2.0007/17
Souhlas s podáním žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2017 v rámci
Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu
rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
 
Usnesení číslo: 0412/ZMOb-Sle/1418/16
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1) rozhodlo
 o podání žádosti o dofinancování sociálních služeb pro rok 2017 v rámci Podmínek dotačního

Programu na podporu poskytování sociálních služeb a způsobu rozdělení a čerpání dotace z
kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu prostřednictvím souhrnné žádosti statutárního města
Ostravy, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a to za splnění podmínky udělení souhlasu
rady města.

 
Vyřizuje: Ing. Lenka Horsáková, T: 18.07.2017

vedoucí odboru pro rozvoj obvodu a veřejné zakázky
 

(zn. předkl.)
VV/ZMOb/8.0010/17
Informativní zpráva o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období
od 18.3.2017 do 26.5.2017
 
Usnesení číslo: 0413/ZMOb-Sle/1418/16
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1) bere na vědomí
 informativní zprávu o činnosti orgánů městského obvodu Slezská Ostrava za období od 18.3.2017

do 26.5.2017 dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu
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